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”Kenenkään ei pidä elää suotta”, opetti 
Mirja Vuorisalo jo parikymmentä vuot-
ta sitten.

Suohan pihaltani puuttuikin, joten 
tuumasta toimeen. Intoani ei laimenta-
nut sekään, että lapio kolahti heti puna-
graniittiin. Kallioiden välistä löytyi ma-
tala painanne, siihen siis suota tekemään. 
Alle paksu muovi veden pidättäjäksi, sen 
päälle kerros oksasilppua ja sammal-
tuppaita sekä taimet. Päällimmäiseksi 
piti levittää metalliverkko: fasaanikuk-
ko ohjasi haareminsa, kuusi naarasta ja 
joukon nuorempia, ottamaan viereiseen 
vasta perustettuun pionipenkkiini mul-
takylpyjä. Siinä sivussa porukka kaives-
keli kaikenlaista syötävää, sipulikukista 
kaihonkukkiin. Rusakot ja myöhemmin 
citykanit lisääntyivät, joten suon ympä-
rille tarvittiin rautaverkko. Lopputulos 
ei siis ole ollut mikään pihan kaunistus. 
Tilasimme Mirjan ja Sinikka Schönber-
gin kanssa erilaisia kämmeköitä saksa-
laiselta Gartenorchideen-tarhalta. Heiltä 
sekä Zoja ja Tamara Pienimäeltä olen 
saanut maaorkideoiden jakotaimia.

Saksalaisella tarhalla oli tarjolla myös 
valkolehdokkia, jonka tuoksusta juhan-
nusyönä aloin jo haaveilla. Pettymys oli 
suuri, kun lehdokit kukkivat muutaman 
vuoden jälkeen – nehän olivat keltaleh-
dokkeja! Suviyössä hohtavien valkoisten 
kukkien asemesta kukat olivat epämää-
räisen kellanvihertäviä, eivätkä ne aset-
tuneet sievästi paikoilleenkaan. Kaivoin 
kasvit ylös ja tökkäsin maahan heinikon 
sekaan, jonne ne unohtuivat. Kunnes 
niiden siementaimia alkoi nousta ym-
päri pihaa, jolloin annoin niitä poiskin. 
Tänä kesänä uusia kukkivia siementai-
mia on ollut kuusi. Uusia lehtipareja on 

löytynyt kymmenkunta. Jotenkin olen 
alkanut arvostaa ja ihailla keltalehdokin 
sitkeyttä. Ehkäpä siirrän taimet kulku-
reitiltä ensi keväänä parempaan turvaan.
Keltalehdokki on kalkinsuosija, jota 

Suomessa kasvaa lähinnä Ahvenanmaan 
ja lounaisrannikon lehdoissa, lehtonii-
tyillä ja laitumilla, myös hyvin kuivilla 
alueilla.

Kukan rakenne paljastaa, onko kysees-
sä valko- vai keltalehdokki. Kiitäjät pö-
lyttävät hyväntuoksuisen valkolehdokin, 
yökköset keltalehdokin. Valkolehdokin 
lähes yhdessä olevat siitepölymyhkyt 

takertuvat kiitäjän imukärsän tyveen 
ja keltalehdokin kauempana toisistaan 
sijaitsevat siitepölymyhkyt puolestaan 
yökkösen silmiin. Kukan kannus on 
paksumpi ja tylpempi kuin valkolehdo-
killa. Kuivahkolla pihallani kukintovar-
ret ovat jääneet lyhyiksi, 20–30 senttisik-
si. Hyvissä oloissa korkeutta voi olla 60 
senttiä. Kukinta-aika on kesä–heinäkuu. 
Keltalehdokki on rauhoitettu koko Suo-
messa Ahvenanmaata lukuun ottamatta.
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